
 

 

 

Guía de lectura [nº10 ] 

Makinaria / Penúltimas tendencias de Carlos Negro 

 Significa  Montse Pena Presas(1) , a propósito de Makinaria, a súa 
narratividade, case explicativa, xurdida, no caso de Makinaria, 
dun mesmo centro temático que convida a situarnos no marco do 
culto á velocidade e ao tunning, cinguido á tradicional e tan 
asentada inconsciencia da mocidade (e aquí a Negro resúltalle 
complicado refugar deste pensamento); e tamén por unha certa 
irreverencia que obriga a eses eu líricos que se condensan nun só 
(o do mozo que ama as estradas e o risco por enriba de todo) a 
(con)vivir e negociar con diferentes forzas da colectividade, 
maiormente coa familia. Esa loita polo poder de decidir vólvese 
central nun poemario en que a reflexión, ausente nas primeiras 
partes do mesmo, fire como unha puñada no estómago nas dúas 
últimas, de significativo título: “061” e “Game over”. A conexión 
co lectorado xuvenil é procurada a través da utilización dunha 
linguaxe coloquial adolescente e de referentes culturais que se 
estenden á música (algúns poemas semellan cancións de hip hop, 
sen esquecer as referencias ao rock máis canónico, como 
Springsteen, ou as composicións electrónicas de Red Zone), ao 
cine (“Fast and Furious”) e aos videoxogos (“Need for Speed”, 
“Power Racing”), sempre perfectamente vencellados co principal 
alicerce temático da obra.  

Canto a Penúltumas tendencias, a armazón da obra sostense 
igualmente nunha sólida temática na que o mozo-máquina é 
substituído pola moza-obxecto, desta maneira Carlos Negro 
denuncia os roles estereotipados que a sociedade acepta como 
algo natural. A través dunha moza que, como indica Montse 
Dopico, se rebela contra a ditadura do fashion, cool, chic e sexy; 
do dogma do sempre guapa e perfecta, como mandan as revistas 
de moda. Mais tampouco se salva das contradicións, da atracción 
por aquilo que marca a pertenza ao grupo. (2) 

 Deste xeito Carlos Negro fai una lúcida crítica non só dun modelo 
de beleza ficticio, senón da reprodución de roles tradicionais que 
manteñen as mulleres presas de instrumentos de control como o 
imaxinario do amor romántico. Suxeitas a tópicos que poden 
chegar a agochar, mesmo, os malos tratos. 

Sen dúbida ningunha, Carlos reformula a poesía cívica e achégase  
á adolescencia recreando o rexistro lingüístico da mesma. 

En conclusión, tanto Makinaria como Penúltimas tendencias 
supoñen un refacho de aire fresco. Unha forma moi directa de 
achegar a mocidade ao mundo da poesía. 
(1)  http://www.poesiagalega.org/uploads/media/

pena_presas_2009_maquinaria.pdf 
(2) http://montsedopico.com/entrevistas/hai-un-mercado-especializado-

que-vai-pautando-o-que-mozas-deben-comprar-vestir-pensar/ 
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Carlos Negro na biblioteca 

E vostede para que escribe?  Para non me negar ningunha posibilidade. 

 Con que actitude?  Coa do neno que descobre a illa do tesouro. 

 Que persegue vostede na poesía?  Un oasis, un acubillo contra o ruído. 

 Confía nas palabras?  Non se trata de ningunha cuestión de confianza. 

 Daquela?  Trátase de tacto, de respiración, de carne. 

 Que procura nun verso?  O asombro, a dúbida, un trastorno emotivo. 

 Tamén a beleza?  Tamén o silencio dunha folerpa de neve. 

 Unha forma de verdade?  Tan só unhas faragullas de pan para o camiño 

 De que xeito nace o poema?  Entre a convulsión e a técnica, así acontece. 

 Implica pracer?  Desasosego, axitación, sorpresa, gozo. 

 A poesía é ficción?  Máis ben unha gándara axitada polo vento. 

 Un xénero literario?  Un páramo inhóspito onde non inzan os dogmas. 

 Que transmite?  Un fulgor humilde como a luz das librarías. 

asescollaselectivas.blogaliza.org/2013/02/18/carlos-negro/ 
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...con  „Makinaria‟ estaba tirándome un pouco á 
piscina sen saber se habería auga. Ademais de 
„Poetízate‟, de Fran Alonso, non había moitos máis 
libros de poemas enfocados para público xuvenil. E non 
sabía como ía ser recibido o meu. Cando vin que si, que 
era posible facer poesía para adolescentes, pensei en 
facer outro libro para eles, pero sen repetirme. Hai 
contraste nese sentido, si, porque quería facer outra 
cousa. E foi algo consciente e meditado. 

In  http://montsedopico.com/entrevistas/hai-un-mercado-especializado-

que-vai-pautando-o-que-mozas-deben-comprar-vestir-pensar/ 

Van alá nove aniños. Xaneiro de 2006 e nacía este boletín. Daquela pretendiamos incluír 
unha sección fixa “O libro que me atopou”. Tratábase de que un lector/autor nos 
comentase aquel libro que o enganchara definitivamente á lectura. Pedímoslle a Carlos 
Negro que iniciara a sección e aceptou o noso convite con Poe: ese veleno xuvenil sen 
antídoto posíbel. 

Anda agora (vaia, xa leva tempo!), Carlos,  fabricando os seus propios velenos. Non se sabe -
nunca sabemos- se para causar males ou para curar doenzas. Se para crear adicións ou para 
desintoxicar corpos. Curandeiro e enfermo crónico do mal de letras, aquí volve Carlos (que 
nunca marchou), sabio sabedor de literaturas... ... 

E a Marela está feliz de recibilo.  

Twitter for my best friend 
(Penúltimas tendencias)        Il. Bryan Trejos 

Il. Alba Peiteado 
http://napuntadalingua.rosasalgueiro.com/libros/LIM/makinaria.html 

Esta guía non 
pretende ser unha 
guía exhaustiva, 
nin meterse en 
análises técnicas 
ou estilísticas. 

Con ela só 
queremos facer 
unha serie de 
suxestións 
(prescindíbeis) 
para que o texto se 
trasforme nun 
pretexto para a 
comunicación. 
Comunicarse cun 
libro na man ou cos 
seus ecos na 
memoria... 

Ilustración de Alba Peiteado para  Barby Girl 

Fixeron as ilustracións 
dos poemas , Cristina 
Ares, Alba Peiteado e 
Bryan Trejos, do 
Baharelato de artes. 
 
A selección dos poemas 
e as suxestións de 
lectura corresponden a 
Xosé Paio. 
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Chegan da noite queimando goma, 

flipados de euforia e decibelios,  

coa gasolina inxectada en vea. 

Logo, malotes de discoteca, 

descenden do carro maqueado, 

co seu toque bakala na fala, 

arrastrando o ese como serpes, 

coa roupa axustada ás tatuaxes, 

marcando paquete e territorio, 

feroces como galos de pelexa. 

Hoxe, drogados de adrenalina, 

eternamente con dezaoito anos, 

sóñanse duros e invencibles, 

alleos ao tributo do destino: 

irán ficando aos poucos na cuneta, 

coa morte a rondar o seu cerebro, 

as neuronas gripadas para sempre. 

 

Así principia Makinaria. O poema 
reúne mocidade e velocidade, fórmula 

demasiadas veces tráxica.  

A euforia guía o comportamento dos 

protagonistas. 

Certos termos xergais como flipados, 
malotes, maqueado ou bakala 
ambientan ese mundo fronteirizo entre 

a adolescencia e a fase adulta. 

 

A marela tarabela 

A marela tarabela  

     ESPELLO NEGRO (autobiografía) 

   Nacín na vila de Lalín, terras de 
Deza, en outubro de 1970; da 
infancia, lembro a rúa da 
Cacharela, a casa dos avós 
(Avenida de Buenos Aires, nº 1), a 
droguería con louza Duralex e 
pintura Titanlux (antes da invasión 
dos supermercados), os caramelos 
de nata (a peseta a unidade), os 
debuxos de Mazinguer Zeta (¡fuego 
de pecho!), os partidos de fútbol 
nas leiras (previos á especulación 
urbanística), o cheiro concentrado 

a laca na perruquería "Romero" (onde miña nai lles facía a 

manicura ás señoritas). 

   Eu nunca fun un neno de aldea, mais a aldea entrou en 
min a través da casa de Agolada, avós paternos, estirpe de 
terra negra, muíño de fariña albeira, maquías e millo, 
tréqueles da Singer, a mesa de carpinteiro, as espadas de 
madeira, o banco comunal da cociña, a zorza e as filloas de 
sangue, o manto da chuvia na follaxe das parras, no tambor 
das uralitas... Desa memoria tamén procedo, aínda que eu 

falaba castellano, porque era un niño bueno. 

   A finais dos setenta, nas paredes do colexio "Sagrado 
Corazón", aínda seguía pendurada unha reprodución do 
derradeiro discurso de Franco e do primeiro do rei de 
España; entre ambos textos, o fulgor obrigatorio dun 
crucifixo católico; daquela, sempre se rezaba pola saúde 
do Papa de Roma, sempre se cantaba no maio florido en 
honor a María Purísima, sen pecado concibida. E nós, coro 
de querubíns, carne de Primeira Comuñón, netos da 
ditadura, fillos da transición, qué felices marineritos na 

igrexa. 

   Do restrollo ideolóxico do nacional-catolicismo aprendín 
a fuxir a través da pantalla do televisor en branco e negro 
(indios e vaqueiros, piratas e corsarios, polis e gánsters...), 
a través dos libros (clásicos ilustrados de Bruguera, os 
Hollister, os Cinco...) e, por suposto, dos tebeos (Mortadelo 
e Filemón, Capitán Trueno, Ásterix...); aos poucos, nun 
milagre introspectivo, fun descubrindo que a lectura me 
permitía medrar máis rápido e máis lonxe ca ninguén do 

meu redor. Así abrín os ollos e volvín nacer. 

   Nos oitenta, fixen o Bacharelato no Instituto Público de 
Lalín; daquela lembro que eu era tímido, máis ben calado, 
retraído, atento e sixiloso. Eu estudaba moito porque non 
era quen de ser rebelde, mentres os chicos malos fumaban 
descarados e ligaban coas mozas máis feitas (lei de vida). 
Daquela era o esplendor das discotecas: por exemplo, 
Krakatoa. E na banda sonora da adolescencia soaban Golpes 
Bajos, Alaska, Siniestro Total, Duncan Dhu, Radio Futura, 

Queen, Pink Floyd, The Cure... 

   Do Instituto recordo a influencia de dous profesores: Luz 
Marina e Mario; eles foron responsables de que eu aceptase 
canto me gustaba a literatura, a pesar de min mesmo, a 
pesar do meu apoucamento, a pesar de que eu, de maior, 
aínda non quería ser nada. Eles botaron a semente que me 
animou a estudar Filoloxía en Santiago de Compostela. E aí 

comezou outra xeira. 

   En Santiago superei os ritos de iniciación, fun 
madurecendo a modiño, entre a dúbida e a esmorga; 
perdín complexos e culpas, reconquistei lentamente a miña 
memoria da lingua, aprendín a pasear unha cidade 
milenaria que tamén era aldea e barrio, engadín aos 
amigos da infancia outros novos, namoreime e 

desnamoreime...  

 

http://www.aelg.org/Centrodoc/GetAuthorById.do?id=autor165 

Roedores de caucho 

“Estou por ti”, disme, 

coa voz cromada de sorrisos, 

e noto entón como me salta un resorte 

debaixo do capó do peito, 

nun incómodo habitáculo 

onde cada sentimento 

é unha peza misteriosa, 

un complexo mecanismo 

de palabras oxidadas 

que non sei como se din. 

“Estou por ti”, repites, 

e entón comprendo 

que iso que chaman amor 

é a postura máis difícil 

da parte de atrás do corazón, 

a única postura 

que non sae nin se aprende 

nas pelis porcas 

dos sábados á madrugada. 

O amor, ese sentimento complexo, 
aflora con certa espontaneidade 

adolescente no medio da “makinaria”. 

Power Racing Love 

Eles, 

que repasan cada noite 

as contas da leiteira, 

que tratan de envolverme 

con ese ton de voz de 

rapaz, para un momento, 

mallan en min seguido 

-pum pum, pum, pum- 

co martelo constante do deber: 

a ver que vas facer da túa vida 

[eu que sei] 

vai matinando un pouco no futuro 

[para diso] 

algo práctico que teña saídas  

[o que cadre] 

un choio que che dea de comer 

[malo será]. 

..... .... ..... 

A preocupación dos pais ante un 

presente vividor e un futuro incerto... 

No Way 

Ao outro lado da liña, 

cando a noite se converte 

en fronteira da angustia, 

hai unha nai que non dorme 

e reza a soas na cama 

para que non soe nunca 

ese timbre terrible 

con estrondo de sombra: 

accidente 

ambulancia 

urxencias 

quirófano 

A angustia da nai ante a 
fatalidade dunha chamada letal. 
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Agarda●por_min●nas_canteiras:●tócan
os●queimar●goma,●cravar●a_fondo●de
rrapaxes,●facer●arder●as_chapas●men
tres●os_nosos_vellos,●na_cociña,●apa
mpan●toda_a_tarde●diante●da_pantal
la●onde_poñen●de_segundas●ao_Gayos
o●no Luar 

Dezanove anos, 

dezaseis válvulas, 

douscentos cabalos, 

medio gramo 

de euforia 

no sangue: 

si, xa o levaron 

para o tanatorio. 

O fatal desenlace. Outra vida 
truncada no asfalto.  

Autopsia 
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Poema de estilo áxil, 
minimalista, que nos recrea a 
angustia dos pais que tentan 
evadirse co Luar? 

Il. Bryan Trejos 

Esas revistas do quiosco, 

tan superpop e megafashion, 

nunca permiten 

que me poña guapa 

con seseo e con gheada. 

Esas revistas do quiosco, 

tan superpop e megafashion, 

nunca aconsellan 

que probe un vestido  

coas cores das xestas. 

Esas revistas do quiosco, 

tan superpop e megafashion, 

nunca comprenden 

que ande descalza 

e coa lingua 

solta. 

 

Poema este que afonda nunha 
conduta alienada a través do 
enfoque sociolóxico das 
revistas rosas. 

N a d a _ r o s a ● N i n g ú n _ 
l o g o ● C h u p a _ n e g r a . ● O 
_ c a b e l o _ a o _ c e r o . ● E _ o 
c o r a z ó n , ● d e s c o s i d o _ e 

_roto,●con_furados_de rabia. 

O noso universo é rosa. 

Rosas son os muros 

da prisión das princesas. 

Rosa o amor 

e o estampado dos vestidos. 

As fadas, 

as bonecas, 

a luz, 

a laca de unllas, 

as máscaras, son todas de rosas. 

As portadas das revistas 

que nos deseñan os soños, feitas están 

tamén 

co fulgor tan delicado do rosa. 

E eu, 

pequena larva, afogando 

entre estas catro paredes 

eternamente de rosa. 

Co esquema de Longa noite de pedra, o 
poema bota luz sobre a presión sufrida polas 
adolescentes a causa do estereotipo do 
fashion, do chic, sexy... Realidade que incide 

no reparto de roles masculino-feminino.  
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Fai favor, vai liscando. 

Provócasme inapetencia. 

Vas a saco pola vida, 

con ese xeito de andar  

que arrasa con todo,  

hormonas, piercing  

e camiseta axustada. 

Mais cando falas,  

convérteste en sapo,  

reduces as palabras 

a sílabas descosidas. 

E a min, meu little boy,  

ponme a mil esa boca  

cunha curva tan suave,  

mais non me abonda  

se detrás deses labios  

non ofreces máis nada  

que tres ou catro frases  

tan falsas como as pelis  

de malotes supercachas  

con bíceps de deseño  

e lingua de estropallo. 

As relacións entre 
adolescentes son tratadas 
coa inercia propia desta 
etapa da vida, ás veces os 
actos irreflexivos levan os 
mozos á frustración... 

Aprendizaxe?  

Non teño ganas de ti 
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Guapa y a la última 

Casual 

look 
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Aparta de aí! 

Nin me roces  

co alento. 

Son a heroína 

de cómic manga. 

A arma letal 

da biblioteca. 

A única que leva 

poemas na mochila. 

Lista para lle dar de hostias 
á ignorancia. 
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Non estivo mal a nosa escena. 

Ti, coas hormonas a cen por hora. 

Eu, co cerebro xusto no seu sitio. 

Esixías un bico case a berros. 

Como quen pide un chicle de agasallo. 

Mais se ti dis volcán, eu digo xeo. 

E se prefires praia, eu montaña. 

E se ti devoras carne, eu peixe. 

A ver se así nos imos entendendo: 

dúas voces que rara vez coinciden, 

mais permiten que os labios se contaxien. 

5 razóns polas que cortaría contigo 
Se me fechas portas que non existen. 
Se me envolves en papel de agasallo. 
Se me tocas como un mando a distancia. 
Se me negas moito máis de tres veces. 
Se me di que son o aire que respiras. 

A rebeldía ante a alienación exércese na reafirmación do valor 

da cultura como elemento de liberdade presente e futuro. 


